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Redaktora babilo Administraj komunikoj

Bonvenon en la jaro 1993a de nia 
kristana erao. Bedaŭrinde oni de- 
vas diri, ke ne ĉiuj ĉirkaŭ ni agas 
pure kristane, sed almenaŭ ni 
devas strebi aJ prudenta kaj bon- 
fara konduto. Sukceson pri tio al 
ĉiu leganto.

Ĉu vi rimarkis la Manĝeton de nla 
aspekto. Se la presisto sukcesis, la 
frontpaĝa vorda stolo aspektas pli 
verde kaj espereble la tuto estas 
harmonia. Ankaŭ novaj litertipoj 
helpas al ŝanĝo, tiel ke ni daŭre 
ne hontu prezenti nian revuon.

En ĉi tiu numero vi trovas miksaj - 
on de temoj: agoj Intaj kaj ontaj do 
niaj landaj asocioj kaj de unuopuloj 
inter ni, vi trovas pure fervojfakajn 
informojn, kiuj montras al nla faka 
Intereso, vi trovas informojn pri 
puro esperantistaj aranĝoj, kaj ĉio 
tio espereble povas respeguli la 
diversecon do nia ĉiutaga vivo, kiu 
ja ordinare konsistas el ĉiaj partoj 
do Interesoj kaj faroj.

Bonvolu tuj prepari vian kontribu- 
a]on al venonta numero de IF, por 
ke ni povu daŭrigi la diversecon kaj 
buntecon de nia revuo.

Sanon kaj feliĉon dum la nova jaro.

Rod.

Adopta Fonduso
Ne la tuta sumo do Adopta Fonduso ostas uzita, sod 
daŭra alfluo tamen estas tre grava, ĉar ni ne vidas bal- 
daŭan solvon de ĉiuj ekonomiaj malfacilaĵoj en ĉiuj lan- 
doj.

La aktuala stato de la fonduso estas 4499,68 DKK. Bon- 
volu daŭre kontribui, tiel helpante kolegojn, kiuj ne kulpas 
pri la starigitaj baroj.

Junulara Fonduso
Junuloj-IFEF-anoj, kiuj bozonas helpon por Iri al la 
IFEF-kongreso en Cervia, kaj kluj plenumas la starigitajn 
kondiĉojn, bonvolu kontakti la IFEF-kasiston por Informiĝi 
pri la ebleco ricevi subvencion.

Abonprezoj IF
IFEF-mombroj ricovas IF .senpage poro do sla landa 
asocio. (En landoj sen landa asocio rekte de la redakcio).

Se iu deziras ricevi IF rekte de la redakcio, eblas aboni 
ĝin. La jara prezo estas por Eŭropo 60 danaj kronoj aŭ 
13 svisaj frankoj, ekster Eŭropo 75 DKK aŭ 17 CHF. 
Bonvolu pagi al la IFEF-kasisto.

Fervojfakaj Kajeroj
Numero 1 ja aperis okazo de la IFK en Mŭnstcr, kaj 
stoko ankoraŭ restas. NI fiksis la prezon je po 10,- DKK 
Revendantoj ĝuas rabaton kaj por reformlandoj ostas 
speciala aranĝo. Numero 2 estas survoje. La Fervojfakaj 
Kajeroj estas same necesaj al ĉiu aktiva fervojisto-espe- 
rantlsto kiel estas IF.

Kongresproponoj
Ĝis la 31 a de decembro 1992 alvenis al la ĉefkomitatano 
neniu kongrespropono. ■

Frontpaĝo: 'Nur rekto, kuraĝo kaj no flankiĝanto, ni iru la vojon celitan!' - kun junulo ĉe la stirilo.
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45a Kongreso de lnternacia Fervojista 
Espcranto-Fedoraclo (IFEF)
6a-12a de junio 1993 en CERVIA, Italio
Adreso: 45a IFEF-kongreso.
Via de' Poeti 5/2, 1-40124 Bologna
Poŝtkonto: 19336403, IFEA,
Via de' Poeti 5/2, 1-40124 Bologna
Bankkonto: 31308, IFEA ĉe BNC, Bologna - 
Stazione Contralo

Ferio ĉe la okcidenta bordo de la adriatika 
maro estas en pluraj rilatoj bona elekto. La 
vetero ordinare estas nemankhava, banstran- 
doj perfektaj, hoteloj kaj kampadejoj bonaj kaj 
prezoj moderaj. Ekzistas multaj eblecoj amu- 
ziĝl. Kaj abundas ekskurseblecoj al historie tro 
interesaj lokoj: Ravenna, Ferrara, Bologna, 
San Marino, Urbino, Krom kompreneble al la 
lokoj ofertitaj de LKK: Gradara, Faenza, Bri— 
sighella, Predappio, Bertinoro, Frassissi-gro- 
toj, Chioggia kaj Venezia.

La urboj ĉe la bordo inter Ravenna kaj Rlmlnl 
estas elkonstruitaj en la daŭro de kelkaj jar- 
dekoj. Cervia tamon havas malnovan, inter- 
esan urbokernon.

La IFEF-estraro vizitis en la pasinta oktobro 
la kongresurbon. Ni povas garantii al vi, ke vi 
travivos nekutiman kongreson, ekz rilate al 

kongresejo: estinta salmagazeno, kies murin- 
terno ankoraŭ gustas sale. Do, se mankos 
soifo, facilos ĝin kreii Muzeeto en unu fino de 
la kongresejo montras, kiel oni on antaŭaj 
tempoj fabrikis la vivnecesan salon, kiu kaŭzis 
batalojn kaj grandan potencon al la venkinto.

Por pliaj informoj Vi bonvolu relegi IF n-rojn
1992.4 (pĝ 50), 1992.5 (pĝ 67-68) kaj 1992.6 
(pĝ 83-84).

Memoru, ke ekde 16a de februaro la kongres- 
kotizo altiĝos, do se vi legas ĉi tiujn liniojn 
antaŭ tiu dato, urĝu decidi kaj agi (= aliĝi)!

Kongreskotizo ekde 16.2.93: 90.000 italaj liroj 
por IFEF-membro, 45.000 por familiano kaj 
junulo, 120.000 por ne IFEF-membro.

Faka seminario en Prago

En IF 1992.6, paĝo 87, estas menciita organi- 
zado de faka seminario "Fakaj aplikoj de Es- 
peranto en (sed ne nur) fervojo* en la ĉeĥa 
ĉofurbo Prago, dum la semajnfino 12a-15a de 
marto 1993.

Intertempe ni ricevis pli da informoj, kaj la 
IFEF-estraro konsideras la seminarion tiom 
grava kaj interesa, ke ĝi estos reprezentita tie.

Kvankam la detala programo ankoraŭ no 
estas preta - ĝi iom dependas de la partopre- 
nonta konsisto - la IFEF-ostra/o Invitas al 
aliĝo la kunlaborantojn de la Terminara kaj 
Fake Aplika Komisionoj de IFEF. ĉar gravaj, 

ankaŭ organizaj, demandoj estos en la tagor- 
do.

Jen kelkaj Informoj:

Programo:
Vendrede 12.3: Alveno, enhoteliĝo.

Libera babiladvespero.

Sabate 13.3: 09.00-16.00 Fakaj diskutoj
Akompanantoj: vizito al judaj 
sinagogo, tombejo kaj mu- 
200.
16.00-22.00 Promenado tra 
praga centro kun vospora
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vizito al tipa praga bierejo. manĝo ĝis lunda tagmanĝo 60.- DEM

Dimanĉe 14.3: 09.00-12.00 Fakaj diskutoj
Akompanantoj: laŭ intereso 
vizito al diservo.
13.00-22.00 Ekskurso al la 
plej konata ĉeĥa kastelo 
Kariŝtejn inkluzive vesper- 
manĝon.

Lunde 15.3: Butikumado, adiaŭo.

Prezoj por ĉiuj persono dum la menciita peri- 
odo:

Partoprenkotizo (sen aliaj servoj) 5,- DEM

Tranoktado kun matenmanĝo:
- on dulita ĉambro65,- DEM
- en unulita - 110,- DEM

Komuna manĝado de vendreda vesper-

Datreveno

Senlaculo Iĝos 85jara. D-ro Istvan Bacskai 
plenumos la loan de februaro la unuajn 85 
jarojn do sla agadoplona vivo.

Permesu, ke ni citas kelkajn vortojn el la salu- 
to, kiun la tiama IFEF-prezidanto Joachim 
Giossnor dediĉis al d-ro Bacskai antaŭ 5 
jaroj:

'Se mi bone kalkulas, proksimume 30 
jarojn ni kunlaboris por tiu plej nobla 
ideo de komuna lingvo kaj do paco- 
plena alproksimigo de homoj a' homoj. 
Ml emas danki al vi on tiu momento 
pro ĉio, kion vi dum tiuj jardekoj faris 
por via kaj nia federacio. Vi (aris ĝin 
senbrue, ĝentile, konstruive. En tiu 
momento restas nenio alia ol deziri al 
vi por ankoraŭ multaj jaroj kontentigan 
sanstaton, por ke vi povu pasigi vian 
vivon, kiun vi ankoraŭ nun vastskale 
dediĉas al kunlaboro en via hungara 
Esperanto-medio, kun agrablaj sentoj.’

Tiuj ankoraŭ validaj vortoj estu nia gratulo.

IFEF-ostraro ■

Aŭtobusa ekskurso al Karlŝtejn 26,- DEM

Por ĉiu nokto do aldona tranokto
- en dulita ĉambro ĉ 22,- DEM
- en unulita - ĉ 37,- DEM

Partoprenontoj el la t.n. reformlandoj bv de- 
mandi pri ebla rabato ĉe la organizanto.

Aliĝojn kun klara indiko pri menditaj servoj bv 
sondi ĝis la 20a do fobruaro 1993 al
D-ro Petro Chrdle, Anglicka 878,
CZ-25229 Dobrichovice (telefono kaj tele— 
fakso +42-2-201641) kun samtempa sondo 
de la koncerna monsumo al Komerĉni banka 
Praha, konton-ro 555444-051/0100. La nura 
partoprenkotizo tamen eblas pagi surloke.

KAVALIRO L. DE SUTTER

BEFA raportas:

‘Kun ĝojo ni povas komuniki, ke ĉefkomitatano 
de IFEF kaj prezidanto de BEFA, s-ro Lucien 
Do Sutter, komonco do novombro 1992 ricovis 
medalon de la belga ŝtato kiel ‘KAVALIRO en 
la ordeno de la krono'.

Tiu honorigo estas bela signo flanko do 
NMBS-SNCB por lia multjara Sindediĉo en la 
servo de la fervojo.

Ni ĉiuj gratulas lin, kaj ni deziras ke li povu agi 
ankoraŭ plurajn jarojn on IFEF, kie li laboras 
fervore kaj sincere kiel ĉefkomitatano.'

IFEF elkore kroĉiĝas aJ la esprimitaj ĝojo kaj 
gratulo do BEFA. ■
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Honoritoj
Kiam IFEF distingas membron per honora membreco aŭ FISAIC per medalo, ni priskribas tion 
on IF. Sod kiu memoras ĉiam ĉiujn. Tial ni Jen publikigas liston do honoraj prezidantoj kaj mem- 
broj, honoritoj per FISAIC-medalo kaj membroj de la Honora Patrona Komitato de IFEF:

Honoraj prezidantoj jaro
Giessner, Joachim FR Germanio 1990
do Jong, K G J t Nederlando 1991

Honoraj membroj
Biesheuve', Wilhelm t Nederlando 1958
Drljfhout, Egbort t Nederlando 1958
Stapel, Walig t Nederlando 1958
Hoen, Harmen t Nederlando 1963
Lok, Jan t Nederlando 1965
Kensing, Ingvard t Danio 1973
de Jong, Kornelis G.J. t Nederlando 1975
Walder, Otto t Svislando 1975
Thorstod, Nlols Christian t Danio 1976
D-ro Bacskal, Istvan Hungario 1976
Mag. Narvala, Niis Gosta t Finnlando 1977
Glmelli, Germano Italio 1977
Labordus, Jacob Johannis t Nederlando 1977
Inĝ. RebiĈek, Jaromir Ĉeĥo-Slovakio 1977
Bŭrger, Johann t Aŭstrio 1978
Poly, Pierre t Francio 1978
Kruse, Elfriede FR Germanio 1980
van Loouwon, VVillom Nederlando 1980
Blondeau*, Andre t Francio 1983
Lemmonler, Germaine Francio 1985
Zupaniĉ, Josip t Jugoslavio 1986
Engen, Per Norvegio 1988
Babiĉka, Jaromir Ĉeĥo-Slovakio 1991

Honoritoj per FISAIC-medalo medalspeco
Geroldinger, Johann Aŭstrio ora 1967
Blaauw, M.Thies t Nederlando arĝenta 1967
Hunkeler, Hans Svislando bronza 1967
do Jong, Kornelis G.J. t Nederlando ora 1969
Lemmonler, Germaine Francio arĝenta 1969
Giessner, Joachim FR Germanio ora 1970
Lok, Jan t Nederlando ora 1970
Blondeau*, Andre t Francio arĝenta 1971
Rltterspach, Garnot t FR Germanio arĝ onta 1971

ora 1990
Zupaniĉ, Josip t Jugoslavio arĝenta 1971
Christoffersen, Johannes t Danio arĝenta 1973
Waldor, Otto t Svislando ora 1974
Kruse, Elfriede FR Germanio ora 1975
Bengtsson. Harry Svedio bronza 1976
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Barks, Horace t Britio arĝenta 1977
van Leeuwen, Willem Nederlando ora 1979
Labordus, Jacob Johannes t Nederlando arĝenta 1981
D-ro Bacskai, Istvan Hungario ora 1982
Srediĉ, Gvozden Jugoslavio ora 1986
Hartig, Heinz Dieter FR Germanio ora 1988

Honora Patrona Komitato de IFEF
1970 D-ro Schlesser. Emilo t 

lAPahin
Csei, Pasquale

Luksemburgio 
Francio
Italio

1971 Inĝ. Rodonyi, Karoly Hungario

1972 D-ro inĝ. Azzi, Giordano Italio
ltala E$p,-Federacio
1977 D-rino Boulton, Marjorie Britio
1987 Inĝ. Rodak, Aleksandor Pollando

Ĝenerala prez. do FISAIC
Prezidanto de UAICF
Direktoro de Dopolavoro Ferroviario, 
Bologna
Unua Anstataŭanto de la Ministro por Poŝto 
kaj Trafiko
Honora Membro de UEA, prezidanto de

Universitato Oxford
ĉefdirektoro do forvoja direkcio Katowico ■

Esperanto kiel ponto inter germana kaj ĉina lingvoj

En la jubilea jaro do Esperanto 1987 la tiama 
prezidanto de IFEF, Joachim Giesssner, tradu- 
kis libron de la germana autorino Gudrun 
Pausowang kun Esperanto-tltolo ‘La lastaj 
infanoj de Oldrovalo”. Tiu libro jam en la Jubi— 
lea kongreso en Varsovio ostis priatentita kaj 
intertempe trovis vojon al multaj landoj, i.a. 
ankaŭ al Ĉinio. Gla tro aktuala enhavo - la 
teruraj sekvoj de atombomboj - tuŝis niajn 
ĉinajn amikojn tiel forto, ke ili Iniciatis tradukon 
de la libro en sian lingvon.

Kvankam la ĉinaj skribosignoj por neĉinoj ne 
estas kompreneblaj, tiu libro estas grava ate- 
sto por la taŭgeco do Esperanto kiel peranto 
inter popoloj de tute diversspecaj kultursferoj, 
lingvoj kaj oĉ skribosignoj. Tial ĝi estu en la 
mano de multaj esperantistoj por servi kiel 
dokumento pri tiu mirinda taŭgeco.

Jen citaĵo ol letero de la ĉina iniciatinto, la 
prezidanto de la ĉina IFEF-asocio, inĝ. U 
Sen: *Mi jam dissendis la librojn al miaj amikoj 
en la tuta lando. ĜI certe havos grandan In- 
fluon por propagandi kontraŭ nuklea milito kaj 
nukloa minaco".

Malgraŭ malstreĉiĝo de la rilatoj intor la plej 
potencaj ŝtatoj la danĝera minaco neniel 
estas forigita. La libro ostas kaj restas aktuala.

Prezo de la ĉina versio DM 9.90, de la Esper- 
anto-vorslo DM 13.90, ambaŭ mendobla ĉe 
Joachim Giessner, An der Nicolaischule 3, 
D-W-3420 Herzborg am Harz. Aldonigas la 
sendkostoj.

Gi
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Kiel sin organizas la fervojistoj
Ĉiam estis diversaj ko.nstela- 
cioj ka| organizmetodoj tra 
Eŭropo, lkaj ne malpli nun, 
kiam la privatigo de la fervo- 
joj kelkloke estas sufiĉe 
proksima (aŭ jam realo). En 
kelkaj landoj la sindikatoj 
havas fortajn rilatojn al la 
politika mondo, en kelkaj ne. 
En kelkaj landoj estas sindi- 
kata asocio NUR por fervo- 
jistoj, en aliaj oni membras 
on asocioj, kiuj kovras simi- 
lajn laborojn (ek2-Q ĉo ofi- 
c ist oj, fajrobrigardistoj aŭ, 
ĉefo, ĉe ŝtataj laboristoj).

Okazo do voko al striko por 
la fervojistoj 27/10-92 la 
franca poriodaĵo 'la vlo du 
rail' en sia numero 2367 
(29/9-92) enketis pri la di- 
verslandaj kondiĉoj, kial oni 
sekvis la vokon striki, aŭ kial 
ne.El tiu materialo ni ĉorpis 
pri la organiza flanko:

Germanio
Estas tri organizoj, nome 
GdED (la plej forta), GdBA 
(plejparto la oficistoj) kaj GdL 
(lokomotivestroj). La dungitoj 
ĉe DR (Deutsche Reichs- 
bahn) nombras ĉ. 70% do tiuj 
de DB (Deutsche Bundes- 
bahn).

La nombroj inkluzivas pen- 
siulojn.

Aŭstrio
Ĉo OBB laboras 67.000 fer- 
vojlstoj, sed al la sindikato 
OGB membras 115.000 ho- 
moj - la pensiigo ne estas 
tempo por eksmembriĝil

Belgio
Estas du sindikatoj la pli 
forta estas 'la ĝenerala’ 
CGSP, dum la alia, kristana 
asocio, SCCC, ostas pli forta 
en Valonio (la franca' parto 
de Belgio)

Danio
Estas entute 21.000 fervo- 
jistoj, el kiuj 19.000 mombras 
en la Jernbanesektoren, kiu 
estas memstara asocio on la 
'ombrela' asocio Statskartel- 
let, sindikato por ĉiuj dungitaj 
ĉe la ŝtato.

Hispanio
Entute en la lando estas 
56.000 fervojistoj, ol kiuj 
48.000 laboras ĉe la ŝtata 
fervojo RENFE. l.a kvar sin- 
dikatoj ostas CCCO, UGT (en 
tiuj du membras laboristoj kaj 
oficistoj), Semaf kaj CGT 
(mekanikistoj k. s.)

CCOO VGI Sernai CGT
10.»* 5,C*

Britio
El la 138.000 fervojistoj 90% 
mombras en unu el la tri 
sindikatoj: TSSA, (monate 
salajritaj, oficistoj), RMT (so 
majne salajritaj, laboristoj) aŭ 
ASLEF (lokomotivestroj).

RMT A.SIEF TSSA 
eo, 20». 10°.

Grekio
Estas entute 13.000 fervo- 
jistoj, el kluj 12.000 membras 
en POS - la sindikato por 
fervojistoj.

lrlando
CIE, la granda transporten- 
trepreno de lrlando, kiun 
posedas centelcente la ŝtato, 
'enhavas' la fervojojn de la 
lando, la aŭtobusojn kaj la 
ĉefurban trafikon de Dublin. 
Laboras ĉo CIE 10.500 por 
sonoj, el kiuj 6.000 fervojistoj, 
kaj ekzistas entute 17 slndi- 
katoj! Ĉiuj estas rilataj al la 
katolika eklezio, kiu estas 
tradicie tre forta en lrlando. 
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Ĉiuj sindikatoj estas membroj 
do la 'ombrela' organizo IC- 
TU.

Italio
En Italio la sindikatoj havas 
fortajn rilatojn al la politika 
sfero. La fervojistoj plejparte 
apartenas al tri dlversaj sin- 
dikatoj; UIL (socialdemokrata. 
19.400 fervojistoj), CISL (kri- 
stan-demokrata, 40.000 
fervojistoj) kaj CGIL (komu- 
nista, 50.000 fervojistoj). La 
ŝtata fervojo FS planas pri- 
vatigon kaj antaŭvidas re- 
dukton de dungitoj - de 
170.000 al 53.000 personoj.

Luksemburgio
Estas ontuto 3.400 fervojistoj, 
kaj ili estas membroj do FN- 
CTTFEL (la 'ĝenerala' sindi- 
kato) aŭ FCPT (la kristana). 
FNCTTFEL partoprenas la 
diskutojn kun la fervojo, kon- 
traŭe al FCPT.

Nederlando
El la 27.000 fervojistoj 57% 
estas membroj de sindikato. 
FNV estas socialista kaj CNV 
estas kristana,

Portugalio
En Portugalio troviĝas 
199.920 fervojistoj, kaj el tiuj 
198.460 estas membroj do 
sindikato 93%! Estas 3 
asocioj: CGTP, kiu estas 
komunista, 10.752 membroj, 
UGT, kiu estas socialista, 
6.161 mombroj, kaj la sendo - 
penda. 1.500 membroj.

Svisio

80% el la 32.000 fervojistoj 
de Svisio estas membroj de 
SEV, kiu entuto havas 50.000 
membrojn (ankaŭ enurba 
trafiko do diversaj urboj), do, 
sufiĉe forta asocio. 6% estas 
membroj de GCV.

Kompilis Lene kaj Jan Nie- 
mann (laŭ artikolo en 'La vie 
du rail' n-ro 2367 (29/9 199-
2))

Eŭropa trajnkontrola sistemo

En preskaŭ ĉiuj landoj ekzistas dlversaj si- 
StemoJ por kontrolo de la fervojtrafiko kaj pro 
tio ankaŭ problemoj pri la translima veturado 
de elektraj frakciitaj. Instrumentoj kaj tekniko 
por la diversaj sistomoj ne povas esti Instalataj 
en kondukistejo de trakciilo. Por ke en estonta 
grandrapida fervojreto la trajnoj povu trans- 
veturi landlimojn sen ŝanĝo de trakciilo, nece- 
sas superordiganta sistemo, kiu informojn de 
naciaj kontrolsistemoj povos kompreni, tiri 
konkludojn kaj transformi ilin en necesajn 
komandojn en la trakciilo. Tian trajnkontrolan 
sistemon nuntempe evoluigas kelkaj eŭropaj 
forvojoj kaj industriaj cntropronoj subtenataj de 
la Eŭropa Komunumo (EK).

La estonta Eŭropa Trajnkontrola Sistemo 
(ETOS) devas konformi unue al la naciaj kon- 
trolsistemoj. Ĝi devas funkcii, sendepende de 

kie venas la komponantoj. Industrigrupo elek- 
trta de EK prilaboras pliajn postulojn de la 
specifaj sistemoj kaj konstruas prototipojn. 
Ĉiuj laboroj celas al la estonteco. ETCS devas 
esti multampleksa kaj enteni l.a. ankaŭ la 
kontinuan aŭtomatan trajngvidadon de la Ger- 
mana Fodoracia Forvojo (DB) por la lntorCity- 
Express (ICE). Celo de ĉio estas ekspluatadi 
pli Intensive la Internacian roton do grandrapl- 
da fervojtrafiko por profitcele konkurenci kun 
la aliaj trafikiloj, precipo la aviadilo.

Kompil. el "Blickpunkt" 9/92 de
VVilholm Barnickel (D)

FERVOJA KORESPONDA SERVO

S-ro Germano Gimelll, Vla Oreti 61. 
1-40128 BOLOGNA, Italio.

Aldonu so eble Internacian respondkuponon.
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70 jarojn UIC

La unuan de decembro 1922 oni fondis en 
Parizo la Internacian Fervojunion (UIC), franc- 
lingve "Union Internationale des Chemins de 
for*.

Necesas unue mencii, ke jam multe pli frue la 
eŭropaj fervoloj ekkonis, ko por tiu limojn 
transiranta trafikilo "fervojo' oni bezonis kun- 
laboron sur lnternacia nivelo. Tial oni jam en 
la 19a jaroento pli kaj pli Intensive kunlaboris, 
kaj ekzemple jam okdo 1872 ekzistas la Eŭ- 
ropa Konferenco por Pasaĝertrajnoj.

Unu el la ĉefaj kaŭzoj por fondo de UIC estis 
la grandegaj internaciaj ekonomiaj problemoj 
post fino do la unua mondmilito. Kaj dum la 
sep jardekoj de sia ekzistado UIC povis pruvi, 
kioi utila estis kaj ostas ĝia agado por la funk- 
cio de la fervojoj kaj nacie kaj internacie. Ĉar 
ankaŭ nun, kaj ĝuste pro la daŭre kreskanta 
transportvolumeno unuflanke kaj la ĥaoso sur 
la ŝoseoj kaj stratoj alifianke, la konstrua la- 
boro do UIC duoble gravas.

La taskoj de UIC koncizo estas fiksitaj en ĝia 
statuto, nome:
- stimuli kunlaboron kaj normigon
- oferti agadkadron por evoluigo de la inter- 

nacia ro (trafiko.
- pledi por la interesoj de la fervojoj sur inter- 

nacia nivelo.

La plej alta instanco estas la ĝenerala asem- 
bleo, en kiuj ĉiuj membroj estas reprezentataj. 
En 1992 UIC havis Ĝ7 membrojn en 65 landoj 
on ĉiuj kvin kontinentoj kun entute ĉirkaŭ 
760.000 km de linioj. Inter ili estas 22 asociitaj 
membroj, ekz. Intarnacia Fervoja Socioto por 
KontenertTAriSporto (Intercontainer) kaj Inter- 
nacia Fervoja Societo por fridigaj transportoj 
(Intorfrigo).

Por ovitl tro oftan kunvokadon do la komplota 
ĝenerala asembleo, oni kreis afergvidanton 
komisionon, en kiu kunlaboras 26 forvojoj. ĜI 
fiksas la ĝeneralan agadprogramon. Por la pli 
konkreta laboro okzistas naŭ fakaj komisionoj. 

en kiuj fervojaj specialistoj traktas la agad- 
kampojn pasagertrafiko, vartrafiko, financoj, 
funkcia servo, strategia planado, veturiloj, 
fervojaj instalaĵoj. Informado kaj esplorado.

En Utrecht (NL) ekzistas sub tegmento de UIC 
la ‘Eŭropa lnstituto por fervoja Esplorado’ 
(ERRI, antaŭa ORE), al kiu UIC donas direkti- 
vojn. Proksimume triono do la fervojaj UIC 
linioj troviĝas en Eŭropo. Kaj inter la eŭropaj 
fervojoj okzistas la "Komunumo do eŭropaj 
Fervojoj (germane: Gemeinschaft der Europa- 
ischen Bahnen = GEB). Ĝiaj membroj estas la 
fervojoj do la dekdu ŝtatoj-membroj de la 
Eŭropa Komunumo plus tiuj de Aŭstrio kaj 
Svisio. La celoj de GEB estas
- komune reprezenti la interesojn de la eŭro- 

paj fervojoj,
- kontribui en kunlaboro kun la instancoj de 

EK al ovoluo de komuna trafikpolitiko kaj 
preni aliajn decidojn rilate al la fervojoj,

- stimuli pioj forian kunlaboradon intor la 
membro-fervojoj.

La sidejo de GEB estas en Bruselo.

Kelkaj citaroj montru la gravecon do tiuj GEB- 
fervojoj:

Pojare ili transportas ĉirkaŭ kvin miliardojn da 
pasaĝeroj kaj unu miliardon da tunoj da varoj. 
La valoro de illa pojara vendosumo estas cent 
miliardoj da germanaj markoj.

Tiu GEB en strikta kunlaboro kun UIC precipe 
aktivas on egaligo do la konataj diferencoj en 
la transportkondiĉoj por la fervojoj unuflanke 
kaj la kamionoj aliflanko, ekz. per kreo do 
rektaj, komputile gardataj vartrajnoj inter eŭ- 
ropaj ekonomiaj centroj sen doganaj haltoj ĉe 
la limoj.

Oni certe rajtas aserti, ke UIC ne nur ostas tre 
utila institucio, sed necesega por koordini la 
fervojojn. Son ĝi eŭropa surrola trafiko ne 
estas imagebla. Ĝi estas modelo rilate al in- 
ternacia kunlaborado.

J.Giessner
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Problemo Transrapid

Partoprenintoj de la lastjara IFEF-Kongreso 
en Mŭnstor havis okazon rigardi almenaŭ de 
ekstere la faman magnettrajnon Transrapid. 
En filmo ili vidis la evoluon kaj funkciadon do 
tiu nova transportsistemo, kiu laŭdire nun 
estas plenpreta ŝvebi super ferbetona trafik- 
vojo. Intertempo la germana traflkminlsterio 
registris en sia t.n. trafikitinera plano tiun tra- 
fiksistomon kaj elektis por ĝia realigo la linion 
Hamburg - Berlin (280 km). Ambaŭ grandur- 
boj havas la plej multajn enloĝantojn en Ger- 
manio. Oni kalkulas, ke la ŝvebanta Trans- 
rapid bezonos por la menciita linio 55 mlnu- 
tojn, dum la veturdaŭro de nuntempa Inter- 
City-trajno estas 90 minutoj.

Germana Federacia Fervojo (DB),.jam de jaroj 
partnero do la komisio pusanta la evoluigon 
Transrapid, deklaris, ke unuflanke ĝi pretas 
ekspluatadi la trafikon de magnettrajna slsto- 
mo, sed ke ĝi malkonsentas ekspluatadon 
paralelan al jam ekzistanta fervojlinio. La est- 
ontaj finstacioj de Transrapid situos ĉe la pe- 
riferio de la urboj, tiel ke pasaĝeroj estos de- 
vlgataj uzi ambaŭ trafikslstemojn, tiun de 
makettrajno kaj tiun de la fervojo. Tiamaniere 

pligrandiĝos la efektiva veturdaŭro.

Pliaj demandoj necesigas respondon. Ek- 
zemple Transrapid-trajno bezonas baterian 
energion por la starto cl kuŝanta en ŝveban- 
tan pozicion, krome por ne antaŭvidita brom- 
sado. Kiom longo oltonas la batorioj la kon- 
stantan uzadon? Aŭ kiel sintenas la magnet- 
trajna sistemo dum vintraj obstakloj? Aliflanke 
la planado, havigo do tereno kaj konstruado 
bozonos minimume dek jarojn ĝis la eksplua- 
tado, sufiĉe da tempo por atingi optimuman 
staton de konvencia kaj magnettrajna trafiksi- 
stomoj. Kontraŭuloj, precipe verduloj, pledas 
por plibonigo de grandrapida kaj kurtdistanca 
fervojtrafiko]. Ankaŭ ekologiaj kontraŭagu- 
mentoj ludos gravan rolon.

Ĉio estas ankoraŭ malferma, ankaŭ la defini- 
tiva decido, kiu efektiviĝos nur interkonsente 
kun la politikistoj. Sed kiun registaron Germa- 
nlo havos en la venonta tempo?

Kompil. el 'wir/Fahrt frei” 9/92 de
Wllhelm Bamickel n

Recenzo

Lorens' Mi: Toponimia Terminaro’, Istlia Eldo- 
nejo Esperantista, 1992, prezo 4 steloj

Kiam Lorens' Mi volis verki suplementon al la 
Interetna Vortaro de Ordinara Esperanto' 
(IVOE) pri regn-, land- kaj aliaj nomoj, li el- 
pensis novan terminon por distingi regnon kaj 
loknomon - regnonimo.

La kajero Toponimia Terminaro estas tia 
suplemento, kaj kun tiu klarigo ĝi estas tre 
interesa kaj versajne utila (ml ne konas a 
IVOE), sed la demando (laŭ mi) estas, ĈU oni 
uzu la proprajn nomojn (land- kaj loknomojn) 
tiel? Se oni rigardas la mondon, oni konstatas, 
ko esperantigo do person-, urb- kaj landno- 
moj vere ne helpas en la ekster-esperanta 
medio. Ekz-e mi sportis, ko letoroj no aivo- 

nas, se la adreso estas en ne-nacia lingvo 
(ne ĉiuj poŝtistoj de la mondo estas esperan- 
tistoj). NI devas akcepti, ke Esperanto ne 
estas mondlingvo - aliflanke la esperantigitaj 
nomoj bone taŭgas por helpi pri la prononco 
de fremdaj nomoj - Esperanton oni povas uzi 
kiel fonetikan lingvon.

Cetere Lorens' Mi ne estas tute logika - plej 
ofte li uzas por landnomoj la finajon -io, sed 
DanLANDo restas!

La teknika kvalito de la kajero (preso, aspek- 
to) ostas voro malbona. Ofto ja ostas la kon- 
diĉoj, se oni volas ION fari en Esperantujo, ke 
oni mom pli-malpli pagu/faru - sod tiu kajoro 
estas preskaŭ nelegebla. Domaĝe.

L.N.
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lnternacia renkont-kunsido de fervojistaj esperantistoj en Ĉinio

Je la 19a de aŭgusto de la pasinta jaro okazis 
renkontiga kunsido do fervojistaj esperantistoj 
dum la 5a Pacifika Kongreso de Esperanto en 
la Hotelo Huanghai de la urbo Oingdao, pro- 
vlnco Shandong, ĉinio. La kunsidon ĉeestis pli 
ol tridek fervojisto! de Ĉinio kaj Japanio. El ili 
estas s-ro Nobuki Naosuka, sekretario do 
Japana Esperantista Ligo Fervojista, japana 
filio do IFEF kaj s-ro Akira Shibita. La prezl- 
danto de Japana Esperantista Ugo Fervojista 
sendis al la kunsido gratul-loteron.

Vicprezidanto de Unuiĝo de Fervojistaj Esper- 
anto-Grupoj s-ro Han Zuwu prezidis la kunsi- 
don. S-ro Nobuki faris raporton pri la novaj 
ĉefaj fervoj-linioj do Japanio. Prezidanto de 
UFEG s-ro Li Sen faris gravan paroladon pri 
la atingoj do UFEG on diversaj lokoj do Ĉinio 
kaj venontjara laboro de la ĉinaj esperantistoj. 
Alilokaj fervojistoj de Ĉinio prezentis al la ĉo- 
estantoj pri la situacio en siaj lokoj kaj donis 
utilajn proponojn al la E-movado en Ĉinio. Ĉi- 
naj fervojistoj disdonis la fakajn materialojn 
•FERVOJA KONSTRUADO DE LA NOVA 
ĈINIO’, lli ankaŭ diskutis, ĉu la 46a lnternacia 
Fervojista Esperanto-Kongreso okazu en 
Azio, on Ĉinio. Ĉinaj fervojistaj esperantistoj

havas deziron por okazigi la Kongreson en 
Ĉinio.

La atmosfero de la kunsido estis tiel vigla kaj 
varma, ke la japanaj kaj ĉinaj fervojistoj kantis 
pro ĝojo kaj entuziasmo.

Antaŭ la Kongreso japanaj esperantistoj No- 
buki. Shibata kaj Sajto Tonoko vojaĝis tra In- 
terna Mongolio akompanate de Intern-Mon- 
golaj esperantistoj, lli estis bone akceptitaj de 
la ĉinaj farvojlstaj esperantistoj.

Han Zuvvu, vicprezidanto de UFEG

Publika danko al 
s-ro Heinz Schindler

Pore do nia revuo •INTERNACIA FERVOJIS- 
T0‘ mi esprimas grandan dankon en la nomo 
de Unuiĝo de Fervojistaj Esperanto-Grupoj al 
s-ro Heinz Schindler (Germanio).

S-ro Heinz Schindlor sondis al ml multo da 
ekzempleroj de “IF". Tiuj ĉi materialoj multe 
helpas nin ĉinaj fervojistaj esperantistoj on la 
fako de fervojo.

Bonan sanon aJ s-ro Hoinz Schindler.

Disvolviĝon kaj prosperon al la Esperanto- 
movado de diversaj landoj en la mondo

do Han Zirwu, 
vicprezidanto do UFEG de Ĉinio

TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara 
Organizo) komunikas:

Dok junaj, aktivaj esperantistoj povos senko- 
ste partopreni la 49an Internacian Junularan 
Kongreson en Vraca (Bulgario). Specialo in- 
vitataj ostas gejunuloj ol Albanio, Rumanio kaj 
la eks-jugoslaviaj ŝtatoj.

La IJK en Vraca okazos de la 7a ĝis la 14a de 
aŭgusto 1993.

La kandidatoj estu aktivaj esperantistoj en la 
TEJO-aĝo (maks. 30jaraj) kaj skribu leteron 
kun informoj pri siaj aĝo, okupo kai Esperan- 
to-aktivoco. La letero alvenu antaŭ la 15a de 
marto 1993 en la Centra Oficejo de UEA, 
Nlouwe Blnnenwog 176. NL-3015 BJ Rottor- 
dam.
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La ĉl-suban rezolucion la redakcio ricevis kun peto pri publikigo. Ni hezitis lomete, ĉar la neŭ- 
traloco do IFEF ostas /a laŭ la statuto difinita tiel:

'La Federacio ostas faka kultura organizo, neŭtrala rilate al nacieco, raso, sekso, religio, politiko 
kaj sociaj problemoj, kun escepto de la lingva problemo en Internaciaj rilatoj.' (§ 3,1).

Sed la statuto diras ankaŭ:

'Respekto de la homaj rajtoj, difinitaj on la Universala Doktorado do la Homaj Rajtoj, estas es- 
enca elemento de la federacia agado.' (§ 3,2).

Pro tio, kaj ĉar artikolo 3 de la nomita Deklaracio tekstas jene: ' Ĉiu havas la rajtojn je vivo, II- 
bereco kaj persona sekureco.' (substrekita de la red), ni jen publikigas la rezolucion, kaj ankaŭ 
ĉar ĝi montras al grava demando- de la nuntempo.

Rezolucio de Germana Esperanto-Asocio 
okaze de la kontraŭeksterlandanaj atakoj dum la lastaj monatoj en Germanio

Germana Esperanto-Asocio, kioi roprezcntanto de civitana kaj kultura movado aktivanta de pli ol 
100 jaroj por kompreno kaj paco inter homoj de malsamaj naciecoj, eksterordinare indignas pri la 
aktuala ondo do perforto kontraŭ ekstarlandanoj en Germanio. Kun abomeno kaj hororo ni vidas, 
ke ŝovinismo kaj rasismo en blinde furioza malamo disvastiĝas pli kaj pli en Germanio kaj dan- 
ĝerigas nian demokration. Kiu hodiaŭ silente rigardas, kiam oni batas fremdulojn, morgaŭ devos 
rigardi, kiel oni bruligas librojn kaj kiel postmorgaŭ oni murdos tutajn grupojn el la popolo. La 
pretendo, ke Germanio "ne estas lando malamika al eksterlandanoj*, fariĝas nuda ciniko.

Germana Esperanto-Asocio tial postulas:

• efikan protekton kontraŭ atakoj al korpo kaj vivo de homoj, kaj energian agadon de polico kaj 
justico kontraŭ la obstinaj perfortuloj;

• ampleksan dialogon Inter socio kaj politiko sur ĉiuj niveloj, por venki la cstiĝintan fremdiĝon 
kaj por serĉi eventualajn solvojn por la realaj problemoj kun konsidero de ties kaŭzoj;

• solidaran kaj aktivan pledon de ĉiuj demokratoj en 'reto da solidareco" kontraŭ la terorismo 
de la politikaj dekstruloj, per tio ke pli ol ĝis nun ni faru la valorojn de demokratio, libero kaj 
homaj rajtoj bazo do nia Idontiĝo kun nia respubliko, tiamanlere malfortigante la naciisman 
elementon. Kiu nomas sin germano, devas aktive pledi por tiuj valoroj, pri kiuj ni devus fieri de 
40 jaroj. Ĉiu, kiu tiel piedpremas niajn valorojn, motas sin kontraŭ nla socio kaj devas porti la 
konsekvencojn antaŭvideblajn en konstitucie jura ŝtato.

Al niaj samlandanoj kaj al niaj amikoj en la tuta mondo ni diras: Tion ĉi ni ne toleras! Ne eblas 
senkulpigi tiajn fiagojn. Ni apelacias al niaj membroj kaj al ĉiuj Esperanto-amikoj, ke ili kun an- 
koraŭ pli da civila kuraĝo ol ĝis nun aktivu por la protekto do homoj sonkulpo minacataj.

En Milnz, h 4sn do oktobro 1992 - la ostraro do Germana Ejporanto-Aiocio
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De niaj landaj asocioj

Bulgario
La I2a Bulgara Nacia Fervojista Esperantista 
Konferenco okazis 31 an de oktobro - lan de 
novembro 1992 en urbo PLOVDIV kun parto- 
preno de 20 delegitoj kaj 22 gastdelegitoj.

Prezidanto de la sekcio, s-ro Enjo ENEV, 
raportis pri la agado depost la pasinta kon- 
ferenco kaj koncize pri la 44a Kongroso on 
Mŭnster. La prezidantoj de la fervojistaj socie- 
toj kaj kluboj raportis pri sia agado. Estis dis- 
kutataj multaj organizaj demandoj. S-ro Enev 
estis rooloktata prezidanto.

Okazis bela interkona vespero kun muziko 
kan danco ĝis noktomezo.

Dimanĉo okazis ekskurso en la malnova ur- 
boparto sub gvido de s-ro Lazar Karaj ev. Oni 
vidis romian stadionon, amfiteatron, otnografi- 
an muzeon k.a.

La ĉijara konferenco okazos en Goma Orja- 
hovica,

(kompilita laŭ du ricevitaj raportoj)

Francio
Alvoko do la Franca Asocio al kolegoj el eks- 
terlando:

La franca asocio de IFEF (FFEA) deziras 
ricevi la viziton de almenaŭ unu eksterlanda 
kologo por viziti la FFEA-grupojn en Paris, Le 
Mans kaj Toulouse, cele aJ parolo kun Ia novaj 
membroj.

Tlo faciligos al la novaj membroj do FFEA la 
paroladon en Esperanto kaj tio alportos al ili 
pruvon ke nia lingvo ostas mirinda kaj facila.

La kolegoj) kiuj akceptos veni al Francio 
estos tre kore akceptitaj kaj gastigitaj sanpa- 
ge.

Do. se iu el vi el la IFEF-membraro akceptas 
voni al Francio, bonvolu skribi al s- ro Guy 
DELAOUAIZE, vic-prezidanto de FFEA, 100, 
rne Gandtllot, F-78420 CARRIERES sur Sei- 

ne, Francio.

Mi organizos la alvenon en Paris, Le Mans kaj 
Toulouse kun la responsuloj de tiuj lokaj gru - 
poj. Ni zorgos pri la alveno, la vojaĝo kaj la 
restado.

Antaŭe, mi esperas ricevi almenaŭ 1 akcepton 
pri tio, kaj ml jam kore dan kas vin.

Guy DELAOUAIZE 

Germanio
Ĉar la 44a IFK okazis en Germanio, GEFA ne 
en 1992 okazigis jarkunvenon, sed la 17an de 
oktobro kunvenis en Fulda tios gvidantaro.

Oni hndocidis la kunigon do la Esperantogru- 
poj en la terenoj de DB kaj DR kun efiko de Ia 
la do januaro 1993. IFEF do nun havas nur 
unu landan asocion en Germanio: GEFA.

La intencita eksprezidantiĝ o de J.GIessner ne 
okazis. Li deklaris sin prota, provizore daŭrigi 
la gvidadon, ĉar la momente iom komplika 
situacio (DB/DR) kaj aliaj neantaŭviditaj as- 
poktoj malfavorigas tian ŝanĝon. Kromo la 
redaktoro de Bulteno pro sanstato fordonas 
slan taskon. Kuntranspronos ĝin la prezidanto. 
La taskojn de vicprezidanto, protokolado kaj 
parton de la korespondado prilaboros O.Rb- 
semann. Financoj restas ĉe H.J.Riehn. Kvara 
mombro de la gvidorgano estas A.Meinol, kiu 
transprenas la komunikadon al la amaskomu- 
nikiloj kaj la jarraportojn al IFEF.

Retiriĝis E.Kruse, kiu prizorgis la emeritulojn. 
Tiun oficon transprenis R.Terjung. VV.Barnlckol 
retiriĝis rilate al gazetaro kaj specialaj taskoj. 
Transprenis A.Meinel.

La venonta jarkunveno okazos 8an-10an de 
oktobro 1993 en Tltlsee (Nigra Arbaro) kun 
alloga programo.
(El Bulteno (do GEFA) n-ro 5/1992)
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Antverpeno - kultura ĉefurbo de Eŭropo 1993

En 1985 la greka kulturministro Melina Mer- 
couri lanĉis la idoon pri eŭropo kultururbo. 
Post Athina, Firenze. Amsterdam, Berlin, Pa- 
rls, Glasgov/, Dublin kaj Madrid, Antvvorpen 
havos la honoron en 1993.

En sia programo Anbverpen elektis kiel temon 
ARTO, kaj estos dum ia tuta jaro forumo de 
eŭropaj ariosprimoj: muziko, teatro, danco, 
opero, grafikaj artoj, arkitekturo, literaturo, 

filmo, fotado ... ĝis gastronomio.

Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, B- 
2000 Antwerpen, provas inviti kiel eble plej 
multe da esperantistoj por partopreni. Oni 
provas gastigi, ĉiĉeroni, servi, helpi, precipe 
dum la semajno I6a-25a de julio, sed ankaŭ 
dum alia tempo.

Informfolio kaj aliĝo ĉe FEL. ■

Vigla Esperanto-agado en Tuluzo

Esperanto-Kultur-Centro, 1, rue Jean-Aillet, 
F-31000 Toulouse, raportas pri vigla agado.

Ekzemplo manifestaciis kvindeko da esperan- 
tistoj la lOan de oktobro antaŭ la sidejo de 
televidstacio Franco-3 kaj ĵurnalo Li D6po- 
che du Midi, kaj inter ili estis regionaj fervoj- 
Istoj. La colo ostis malfermi publikan debaton 
pri la problemoj de komunikado kaj de la ling— 
voj en Eŭropo.

Loka televidstacio Tele-Toulouse (TLI) el- 
sendis 15mlnutan prezenton, kaj EKC kun- 
laboros pri ‘Festo de la Lingvoj 93' (20. marto 
- 3. aprilo).

Ĉiuj informoj, dokumentoj, libroj, broŝuroj, 
informiloj, spertoj, kunlaboroj, proponoj, su- 
gestoj ktp, bonvenos ĉe EKC.

■

Kultura kaj Turisma Semajno

De la 9a ĝis la 16a de oktobro 1993 okazos 
en Sant Cugat del Valles, apud Barcelona, 
Katalunio, Hispanio, la 1a lnternacia Kultura 
kaj Turisma Semajno. La programo ampleksas 
prologojn, konversacian kurson, vosporajn 
aranĝojn kaj ekskursojn.

Aŭspicias Hispana Esperanto-Muzeo en Sant 
Pau d'Ordal. Informoj ĉe
Hispana Esperanta Fervojista Asocio, 
Poŝtkesto 15027, E-08080 BARCELONA. ■

SAT-AMIKARO informas:

La 48a Kongreso de SAT-AMIKARO estiĝos 
de la 9a ĝis la 13a de aprilo 1993 en Hĉrou- 
ville Saint Clair, apud CAEN, Francio. Informoj 
kaj aliĝiloj ĉe
Yves NICOLAS, 17-37 Ouartier du Bois, 
F-14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR.

TANEF-aranĝo

Turista Asocio 'La Naturamikoj' Esperanto- 
Fako (TANEF) okazigos Internacian Ferio- 
Semajnon en Meklenburgio - Antaŭpomerio 
4an-11an de septembro 1993. Restadejo kaj 
elirpunkto por ekskursoj estos Hotelŝlpo 'Burg 
Landshuf en Ueckermŭnde (ĉe Balta Maro). 
Informoj kaj aliĝiloj ĉe s-ino Erna Ddrlng, 
poŝtfako 225, CH-4003 BASEL. ■

Turismo

En Italio oni sukcesis konvinki la Agentejon de 
Turisma Promocio do la Trenta Regiono pub- 
likigl du tre belajn turismajn broŝurojn pri 
vintra kaj somera sezonoj en Esperanto. La 
argumento estis: Esperanto povas helpi ankaŭ 
en turismaj kaj komercaj aferoj.

Por demonstri, ke tio estas vera, necesas ke 
multaj esperantistoj postulu la broŝuretojn, 
kiujn oni ekspedas senpage de

APT - Azienda di Promoziono
Turistica del Trentino,
Vla Slghele 3, 1-38100 TRENTO. ■
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Ni funebras

La 29an de decembro 1992 lastfoje adiaŭis 
parencaro kaj membroj do la esperanta ron- 
deto Amikeco el ĉeskd Trebova kun s-ro Inĝ. 
Emil Jindriĉh. Li forlasis siajn proksimulojn en 
la aĝo de 66 jaroj. Rigardante reen en lia vivo 
kaj lia agado en la esperanta movado mi re- 
memorlgu llan aktivecon kiel prezidanto do 
Fervojista Sekcio de ĈEA komence de la 

sepdekaj jaroj ĝis 1976. Per sia persista kaj 
celkonscia laboro en la sokcio li enviciĝis Inter 
tiuj, kiuj kontribuis al disvolviĝo de la Interna- 
cia fervojista esperanta movado.

Tiuj, kiuj konis lin bonvolu dediĉi al li piecan 
rememoron.

Kovar L.

CREMEMORO^RI TURISMAJ TAGOJ TUTA'92 EN ZIUNA

En la tria pasintjara numero de IF estis aperi- 
gita invitilo al Turismaj Tagoj TUTA'92. Orga- 
nizis Ilin tuj post la fino de la UK en Vieno la 
Esperanto-klubo de Zilina kunlabore kun Slo- 
vakla Fervojista sekcio.

La nombro de partoprenintoj estis tro modesta 
(se ni komparas kun TUTA antaŭ tri jaroj, 
kiujn partoprenis 200) - proksimumo 30 
turistoj el Germanio, Nederlando, Ukrainio kaj, 
memkompreneble, ĉeĥoj kaj slovakoj. Inter ili 
tamen estis kelkaj fervojistoj - du germanoj 
(inter ili sinjoro Stammberger, partopreninto 
kaj venkinto dum pasintjara IFES en Vratna- 
valo, kaj fidela multjara partopreninto de TU- 
TA), unu ĉoĥo kaj du slovakoj (enkalkulinte 
ankaŭ la skribantinon de tiu ĉi artikolo).

Ju pli modesta nombro - des pli bonega hu- 
moro kaj preskaŭ familia atmosfero. Ankaŭ la 
vetero helpis, estis bele varme, oĉ fojo tro, 
sed des pli bone post piedekskursoj gustis ia 
biero. NI faris ekskursojn en Vratna-valo kaj 
en Sŭlov montaro. Ne estis A-grupo por buj, 
kluj kutimo marŝis 20 kilometrojn, sed dank' al 
nederlandanino, sed ne nur por ŝi, ni kreis ne 
kutiman O-grupon, kiu ekskursis plejparte on 
muzeoj kaj urboj. Tamen tiu bedaŭrinda ebe- 
naj ulino, fine devigita marŝi en Janoŝik-kan- 
jonoj en Vratna-valo, kiujn konas bone ankaŭ 
partoprenintoj en 1991 a postkongreso, time- 
mo flustris: "se tlo ĉi estas D -grupo, klon 
poste signifas A-grupo?" Krome ni faris ankaŭ 
tuttagan busan ekskurson al subĉlola muzeo 
en FranŜtat sub Radhoŝt (konata al parto de 
olomucaj IFEF-kongrosanoj).

La vosporoj apartenis al komunaj kunvenoj, en 

kiuj oni eksciis pri la laboro do la E-klubo en 
filina kaj Fervojista Sekcio ĉe SEA. Prezentis 
sin ankaŭ la partoprenintoj (ekzemple ni aŭdis 
pri Interesa flora ekspozicio Floriade, kiu oka- 
zas en Nederlando nur unu fojon en dek 
jaroj - ĝuste ĉijare ĝi estis. Eĉ vizitis nin fama 
eksterlanda kantistino kaj dancistino, kiun 
ĉarmo prezentis unu el germanoj), oni amu- 
ziĝis, kantis, eĉ dancis, unu posttagmezon eĉ 
ĉo la bivakfajro.

Oni devas konfesi, ke fine de la renkontiĝo 
ĉiuj kontentaj reveturis hejmen promesante 
tutcerte veni por partopreni la jubileajn, isajn 
Turismajn Tagojn TUTA 1993.

FEJFI

Adresŝanĝo

Kiel jam ononcite, la prezidanto de IFEF, Per 
ENGEN, translokiĝis on oktobro pasintjaro. La 
adreso estas: Store Presterudvel 35, 
N-2300 HAMAR, Norvegio.
Telefono +47-65-29759. ■

Fakdelegitoj de UEA
Ju pli da fakdelegitoj ni povos starigi, des pli 
da atento ni ricevos de la Esporanto-publlko. 
kaj des pli da atento ricevos nia labordonanto, 
la forvojo. Ni dovas ĉiam kaj ĉie manifestacii 
nian forton kaj niajn avantaĝojn. Do. ekagu!

FERVOJA KORESPONDA SERVO
S-ro Germano GIMELLI, Via Croti 61, 
1-40128 BOLOGNA, Italio.
Se vi deziras utiligi la servon, bonvolu indiki 
viajn nomon, aĝon. adreson, en kiuj landoj vi 
deziras korespondant(in)on, kaj pri kiaj temoj 
ktp.
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Niaj jarkunvenoj

DEFA (Danio)
Ĝenerala kunveno kun sokva modesta komuna manĝo okazos la 
6an de marto 1993 en urbo Naestved. Informoj ĉe DEFA-kunor- 
dlganto H.Hauge. Banegardspladsen 14. DK-9700 Bronderslev.

FFEA (Francio)
Aranĝo lige al la ĝenerala kunveno de FFEA okazos 22an - 
28an de marto 1993 en Saint-Savinlen-sur-Charente, kun 
ampleksa kaj varia programo. Informoj kaj aliĝo ĉo 
s-ino J.ForsIund . 3 rue Bel Air, F-17350 SAINT-SAVINIEN.

KULTURA ESPERANTO DOMO 
GR&S1LLON - F-491S0 HAUGĈ 

telefono: 41 S9 10 34

Kulturaj Aranĝoj 1993

♦ 24/04- Internacia renkonto «ie infanoj
01/05 Por la infanoj kiuj jam eklernis la lingvon. Kunoj, 

promenadoj, distraĵoj, studo de la ĉirkaŭa naturo, 
inicado al metiaj laboroj, verkado de sraĝ-gazcro.

* 23/06- Intemacia amika renkonto
08/07 Nedeviga programo: kursoj, gvidata konversacio, 

komunaj promenadoj, teatrado antaŭvidita.
• 08/07- Seminario Cse!» “A"

21/07 Gvidos Eva Bondar. Kursoj je l-a kaj 2-a niveloj 
por diverslingva ĉeestantaro, gvidata konversado, 
distraj vesperoj.

♦ 22/07- Seminario Cseh “B”
04/08 Gvidos Eva Posto AR. Kursoj ie l-a kaj 2-a niveloj, 

gvidata konversacio, uzado de sorobano (japana 
abakoj, paperfaldado (gvidos Kimie Markarian), 
distraj vesperoj.

• 05/08- Lernu, praktiku, perfektigu
18/08 l-a semajno: gramatiko (gvidos Fernand BovKr). 

2«a semajno: tradukado (gvidos Georges UtiitANGi-j. 
Gvidata konversacio, distraj vesperoj.

• 19/08— Por la instruantoj
01/09 Pedagogia helpo, helpiloj, kursoj, distraj vesperoj.

Eblas organizi ekskursojn al la 'multaj ref.ion.ij vidindaĵoj laŭ h 
elekto de la ĉecstaritoi. Librobindado, kotboJarado kji aliaj menaj 
laboroj esras antaŭviditaj. Nia libro-servo disponigas al u ĉeestantoj 
Ia necesan materialon por studi kaj lemi. I-i Fonduso Belbona 
Espcro donji linudtjn nombron Ja subvencioj al kelkaj gejunuloj 
ne-francaj, kiuj tiel rajtos partopreni studprriodojn rabatpreze. 
Ĉiujn detalajn informojn peni de Ia ĉi-supra adreso.
Konfirmo de rezervado nur kontraŭ poŝtmarko aŭ respondkupono.


